
 
 

Política de Privacidade e Segurança 
GIVING TUESDAY Portugal 

  

Esta declaração de privacidade e segurança explica como a informação 

pessoal, comunicada através do nosso website é recolhida, protegida e 

gerida pelo Giving Tuesday Portugal.  

Respeitar e proteger a sua privacidade e os seus dados é uma preocupação 

para nós. 

Esta declaração sobre privacidade, segurança e termos de utilização, 

descreve as limitações colocadas na sua utilização da informação, imagens 

e tecnologia acessíveis no nosso website. Estes são aspetos de 

preocupação legal para nós.  

A sua utilização deste website constitui o seu acordo com este termos e 

condições. 

O NOSSO WEBSITE 

1. Qual o objetivo deste website? 

Mantemos este website a fim de fornecer informação acerca do movimento 

global GIVING TUESDAY, com foco na iniciativa em Portugal, a indivíduos, 

empresas, organizações sem fins lucrativos, instituições de ensino, ou 

outra.  

No nosso website poderá obter facilmente acesso a informação específica 

sobre o movimento internacional, materiais, casos de sucesso, países que 

aderiram, entre outros. Poderá também aderir para receber mais 

informação sobre o GIVING TUESDAY/ GIVING TUESDAY PORTUGAL, 

sobretudo a forma como vamos dinamizá-lo em Portugal, pela primeira vez 

em 2019, no dia 3 de Dezembro. 
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PRIVACIDADE  

2. Onde e porque razão o GIVING TUESDAY PORTUGAL recolhe 

informação através do website? 

Não lhe pedimos qualquer informação pessoal se apenas visitar o nosso 

website. Contudo, para tirar melhor partido de alguns dos nossos serviços, 

pedimos alguma informação pessoal, nomeadamente através do 

preenchimento dos formulários existentes (para adesão, contactos e 

subscrição de newsletter ou outros). Também, a fim de nos ajudar a 

aprender e melhorar os nossos conteúdos, alguns dados são recolhidos de 

modo anónimo e agregado  por ex.: o nº de visitantes a determinadas 

páginas. 

3. O GIVING TUESDAY PORTUGAL utiliza Cookies? 

A utilização de cookies é uma prática corrente na generalidade dos 

websites com o objetivo de poupar tempo ao utilizador assim como 

fica gravado no disco rígido do seu computador.  

O GIVING TUESDAY PORTUGAL pode usar cookies de modo a fornecer 

melhores conteúdos e serviços, ou mais personalizados, aos visitantes do 

seu website. Por exemplo, poderemos utilizar informação para analisar que 

áreas do nosso website visitou, e com que frequência. 

Pode verificar no manual do seu computador ou de software como 

funcionam os cookies no seu computador. É possível bloquear os cookies 

de serem carregados no seu computador. Contudo, bloquear cookies pode 

afetar o desempenho do nosso website. 

4. O GIVING TUESDAY PORTUGAL partilha a informação recolhida no 

website com terceiros? 

Os dados pessoais recolhidos não são distribuídos, partilhados ou 

alugados/ vendidos a terceiros.  

Tem o direito de aceder aos seus dados pessoais e solicitar a sua retificação 

ou eliminação dirigindo-se ao GIVING TUESDAY PORTUGAL, através do 

email geral@givingtuesday.pt 

Informação agregada, estatística e outra não-pessoal tal como o número 

de visitantes ao nosso website e a utilização de certas funcionalidades ou 

serviços, poderão ser partilhados com terceiros que trabalhem connosco  

por exemplo para a promoção do nosso website. 
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5. O GIVING TUESDAY PORTUGAL utiliza os dados como telefone, email 

no website para enviar informação adicional através de e-mails ou 

outros meios? 

O GIVING TUESDAY PORTUGAL apenas envia comunicação ou informação 

por email ou outros meios com permissão prévia e sobretudo para 

entidades particulares ou coletivas que queiram acompanhar o movimento 

e campanhas relacionadas, quer a nível internacional, quer nacional. 

Sugerimos que escolha receber esta informação regular sobretudo se 

pretende submeter alguma acção ou pretender apoiar algum projecto.   

6. Como posso cancelar a subscrição da newsletter ou a receção de 

outra informação? 

Pode a qualquer momento, cancelar a subscrição da newsletter, ou o seu 

registo de inscrição, assim como o de projectos registados.  

Pode contactar-nos escrevendo um e-mail para geral@givingtuesday.pt  

7. Como posso aceder ou corrigir informação? 

Se quiser aceder ou corrigir informação, alterar os seus 

dados,  preferências, contacte-nos para o endereço electrónico acima 

indicado. 

8. para aceder a outro website? 

O GIVING TUESDAY PORTUGAL 

website de terceiros, de forma a fornecer um serviço em particular ou 

informação mais detalhada sobre um tema específico.  

Contudo, a nossa declaração de Privacidade e Segurança não mais se 

aplica quando deixa o nosso website. Não nos é possível controlar a 

nem a utilização dessa informação. Para as políticas e directrizes desses 

websites de terceiros, consulte por favor as suas respetivas declarações de 

privacidade e segurança. 

 SEGURANÇA 

9. Como é que o website do GIVING TUESDAY PORTUGAL fornece 

segurança e protege a informação confidencial? 

O GIVING TUESDAY PORTUGAL assegura a total confidencialidade de 

toda a sua informação pessoal. 
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OS NOSSOS TERMOS DE UTILIZAÇÃO 

10. Pode o GIVING TUESDAY PORTUGAL alterar ou descontinuar 

qualquer conteúdo fornecido no seu website? 

O GIVING TUESDAY PORTUGAL mantém o direito de alterar ou 

descontinuar qualquer conteúdo, aspecto, característica, que se revele de 

pouco interesse. No caso de ser tomada a decisão de descontinuar um 

modo mais permanente de acompanhar o GIVING TUESDAY PORTUGAL, 

todos os visitantes registados com um endereço de e-mail válido e 

funcional serão notificados. 

11. Existe alguma limitação no modo como pode utilizar o website 

incluindo textos, imagens e características? 

Quando utiliza o nosso website, reconhece e concorda com os termos e 

condições indicados nesta declaração. Estes termos foram desenvolvidos 

para sua proteCção, assim como para a nossa. 

Muito do conteúdo, características e tecnologia foram-nos fornecidas na 

condição de que os seus direitos de autor sejam respeitados. Outro 

material e tecnologia são propriedade do GIVING TUESDAY PORTUGAL/ 

GIVING TUESDAY. 

A cópia ou utilização de textos, fotografias, elementos gráficos, 

características ou tecnologias para uso e ganho pessoal financeiro, com 

propósitos comerciais ou qualquer outra atividade inapropriada ou ilegal 

não será aceite. Isto inclui utilização de materiais ou tecnologias para 

interesses ou actividades privadas, que possam causar danos ao GIVING 

TUESDAY/ GIVING TUESDAY PORTUGAL ou que não esteja relacionado 

com o nosso trabalho e atividade. Fotografias e imagens gráficas, de 

galerias e álbuns de fotos não estão excluídas destes termos e condições 

de utilização. 

O nome e o logotipo do GIVING TUESDAY/ GIVING TUESDAY PORTUGAL 

estão protegidos pela lei e a sua utilização não é permitida sem a nossa 

aprovação explícita e escrita, a não ser no âmbito da divulgação do 

movimento e de acordo com as normas do manual de marca presente no 

site. 

12. O GIVING TUESDAY PORTUGAL tem responsabilidade por links e seus 

conteúdos? 

O nosso website poderá fornecer ligações (links) a outros websites. Como 

não temos controlo sobre esses websites, não podemos ser 

responsabilizados pelas suas disponibilidades  nem conteúdos, 

publicidade, produtos e serviços ou quaisquer outros materiais neles 



incluídos. Da mesma forma não podemos ser responsabilizados por 

quaisquer danos ou perdas causadas ou relacionadas por tais conteúdos, 

produtos ou serviços disponíveis em websites externamente ligados (link) 

ao nosso. 

13. Participação em Fóruns, Chats ou Grupos 

O GIVING TUESDAY PORTUGAL não se responsabiliza pelas opiniões 

incluídas em fóruns, chats ou grupos on-line. As opiniões e mensagens 

publicada nesses espaços são da única responsabilidade dos seus autores 

e não do nosso website. 

O GIVING TUESDAY PORTUGAL reserva-se no direito de apagar ou 

remover quaisquer mensagens que possam considerar incorretas ou 

inadequadas. 

Acima de tudo, o GIVING TUESDAY PORTUGAL defende a ética na sua 

conduta. 

ALTERAÇÕES NAS POLÍTICAS 

14. Poderá haver alterações nas políticas do GIVING TUESDAY 

PORTUGAL? 

Em qualquer altura, poderemos adicionar características ou serviços ao 

nosso website ou poderemos decidir descontinuar secções ou serviços. 

Isto poderá implicar recolher diferentes tipos de informação e/ou alterar o 

uso da informação. Daí que algumas das nossas diretrizes sobre 

privacidade, segurança e termos de utilização poderão ser alteradas. As 

políticas aqui definidas poderão também ser ajustadas como consequência 

de aspetos legais ou novas necessidades. 

Estas adaptações ou alterações serão sempre comunicadas nesta secção 

do website. 

15. Contacto 

Para qualquer questão ou comentário relativo a estes aspetos ou outros no 

nosso website, poderá contactar para: 

Contactos:geral@givingtuesday.pt 
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